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 2 (018) الصالةكتاب -خمتصر اخلرقي

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
الحمد هلل رب العالمين وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحاب 

 أجمعين، أما بعد:
 ،ووضحنا كالم المؤلف بما تيسر مناسبا للوقت التالوةفي آخر الدرس السابق تكلمنا عن سجود 

وهل يفعل في أوقات النهي  ،سجود التالوة من حيث هو صالة أو غير الصالة تقدم الكالم فيه
والمؤلف يرى كما هو المذهب وهو قول األكثر أنه صالة وأنه ال يفعل في أوقات  ؟أو ال يفعل

الذي يعلم  ،مسائل متعلقة بسجود التالوة مثل من يعّلم القرآن هناك ،النهي كسائر التطوعات
ا أو مرة واحدة أو ال يسجد دد على الطالب ويرددون عليه هل يسجدون وهل يسجد مرار  وير 

يعني إذا ردد آية السجدة خمس مرات ليلقنها الطالب ثم رددوا عليه  ،ألنه لم يقصد القراءة ؛أصال
ألنه لم يقصد  ؟كذلك أو عشر مرات يسجد في كل مرة أو يكفي مرة واحدة أو ال يسجد أصال  

 إنما قصد التعليم.التالوة 
 طالب: ..............

 ألنه لم يقصد التالوة. ال يسجد أصال  
 طالب: ..............

 كيف؟
 طالب: ..............

 لم يقصد تالوة القرآن إنما قصد التلقين والتعليم. ،هو قصد التعليم
 طالب: ..............

أما بالنسبة للتكرار كل  ،تعليم الصالة شيء والصالة شيء آخر ،التعليم شيء والتالوة شيء آخر
ما قرأ السجدة يسجد هذا فيه من المشقة ما فيه وقد ال يتيسر السجود لبعض المعلمين أو بعض 

ن لم يسجد  ،اكان متجه  ليسجد مرة واحدة كما قال به بعضهم  هن، فمثل هذا لو قيل إالمتعلمين وا 
 ،قصد التالوة إنما قصد التعليم والتلقيني لم فهو ،وة فهذا هو األصلألنه لم يقصد التال ؛أصال  

 ،يسجد ولم يقصد الصالة ولو فعلها بغير طهارة لمجرد التعليمم غيره الصالة علّ  كما أن من ي  
نَّما ال يقصد الصالة ؛ ألنه ما قيل بقول الحنفية أنه لو صلى بغير طهارة كفر   ،يقصد التعليموا 

سجود  ،يلحق بسجود التالوة في األحكام عند أهل العلم ،لتالوة بل يقصد التلقينوهنا لم يقصد ا
 ؟الشكر وسجدة ص على ما تقدم الخالف فيها هل هي من عزائم السجود أو سجدة شكر
 ،معروف أن الحنابلة يجعلونها سجدة شكر وبعضهم يبطل الصالة بها وهذا أمر مقرر عندهم

ا من غير استحضار تجدد نعمة على النعم لكن لو سجد شكر   يبقى أن سجدة الشكر سببها تجدد
 -عليه الصالة والسالم-على أن من أهل العلم من ينازع في أصل السجود للشكر وأن النبي 
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 3 الشيخ عبد الكريم اخلضريمعالي 

ر بأمور كثيرة  شروا بالفتوح وكذلك الصحابة رضوان هللا عليهم  ب   ،ما حفظ عنه أنه سجدو ب شّ 
على كل حال هذا األمر يعني عند جمهور  ،الشكرفبعضهم ينازع في أصل مشروعية سجود 

لكن هل  ،أهل العلم من السنن أنه إذا تجددت عليه نعمة أو اندفعت عنه نقمة يسجد للشكر
عن أن  وما أكثر المباح فضال   ؟ما يسجد أوجاءه من يخبره بأمر مباح يسجد  ،يسجد لمباح
فّ ق في عمل ،اا أو محرم  يكون مكروه   إذا  ا،محرَّم سجد ألن هذا اعتبره توفيق بعض الناس إذا و 
رع  ،وأعجب الحاضرين سجد امكروه َعم ل َعَمال السجود بسبب المحرم محرم بال شك لغير ما ش 

ألن بعض من يزاول بعض  ؛من أجله وهو تجدد النعم واندفاع النقم أقل ما يقال فيه إنه مبتدع
لق الكراهة ومنهم من أفتى بالتحريم إذا األعمال التي أقل ما قيل فيها اإلباحة ومنهم من أط
هذا ال شك أنه استخفاف  -جل وعال -أعجب الحاضرين بتصرف من تصرفاته سجد يشكر هللا

يتقرب  عَمال   لعن كونه عم   فضال   -نسأل هللا السالمة والعافية -وأقرب ما يكون إلى االستهزاء
 من غير أن يسبق له أصل شرعي -جل وعال -به إلى هللا

 الباب الذي يليه.. سم... 
 طالب: ..............

ا أنه إذا ذكرنا مرار   ؟نعم من يستمع القرآن لمسجل أو إلذاعة أو يسمع األذان هل يجيب المؤذن
فال  أما إذا كان تسجيال ،ألنه يسمع المؤذن ؛يجيبهفاآلن حقيقة ال تسجيل  ،حيًّا كان األذان يؤذَّن

السجود لالستماع هذا يشترط فيه أهل العلم أن يسجد  بالنسبة للتالوة أوال   ،هذا بالنسبة لألذان
ومعروف وضع اإلمام ومكان اإلمام من  ،ا لهذا المستمعالقارئ وأن يصلح أن يكون إمام  

ا للقارئ ولو كانت قراءته على وصحة االقتداء باإلمام معروف حدودها فال يسجد تبع   ،المأموم
نّ ف كتاب كشف القناع وقديم   ،ا لهألنه ال يصلح أن يكون إمام   ؛ئ الهواء ولو سجد القار  ا يعني ص 

عن صحة صالة الجمعة في المنزل خلف المذياع ألَّفه بعض من ينتسب إلى العلم وال شك أن 
ألن االقتداء على ما سيأتي له ضوابطه وله ما يشترط له  ؛هذه الفتوى ال حظ لها من النظر

 .-إن شاء هللا تعالى -روط ستأتييشترط لصحة االقتداء ش
 طالب: ..............

ر وأما في داخل الصالة هل يكبّ ر أو ال يكبّ ر؟ أما إذا كان خارج الصالة من يرى أنه صالة يكبّ  
يكبر مع كل خفض  -عليه الصالة والسالم-فإنه تابع للصالة يهوي بتكبير ويرفع بتكبير وكان 

 ورفع يدخل فيها.
 .......طالب: .......

 نعم عليه أن يستمع.  ٢٠٤األعراف:  ژ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ژاألمر صريح 
 طالب: ..............
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 سم.. إيه تفضل.
الحمد هلل رب العالمين وصلى هللا وسلم على نبينا محمد، المسألة الخامسة عشرة قال الخرقي 

كان الوقت مبّقى ومن ذكر صالة وهو في أخرى أتمها وقضى المذكورة وأعاد التي كان فيها إذا 
فإن خشي خروج الوقت اعتقد وهو فيها أال يعيدها وقد أجزأته ويقضي التي كانت عليه وهي 
الرواية الصحيحة وبها قال أبو حنيفة ووجهها أنا لو أجبنا الترتيب مع ضيق الوقت أفضى إلى 

ء فوات الوقت فيهما فألن يفوت في إحداهما ويستدرك في األخرى أولى وجرى مجرى قضا
قدم صوم شهر رمضان على الصوم الفائت لهذه  شهر رمضان إذا أدرك من عليه صومه

والثانية يجب الترتيب اختارها أبو بكر وشيخه وبه قال مالك ووجهه أنهما صالتان  ،المزية
المسألة السادسة عشرة  ،اا دليله لو كان دليله لو كان الوقت واسع  فكان الترتيب فيهما مستحق  

وسجود القرآن أربع عشرة سجدة في الحج منها اثنتان فعلى هذه الرواية ليس في قال الخرقي 
ه عن ابن عباس أن رسول هللا لشافعي لما روى الدارقطني بإسنادسورة ص سجدة وبه قال ا

سجدها نبي هللا داود توبة سجدها نبي هللا داود توبة ونسجدها »قال  -صلى هللا عليه وسلم-
نها من عزائم السجود اختارها أبو بكر وبه قال أبو حنيفة ومالك ألنها لو والثانية أ «انحن شكر  

 -رحمه هللا تعالى -قال الخرقي .ا لقطعت الصالة بفعلهاسجد شكر  كانت ت  
 اا أو سهو  باب ما يبطل الصالة إذا ترك عمد   
ومن ترك تكبيرة اإلحرام أو قراءة الفاتحة وهو إمام أو منفرد أو الركوع أو االعتدال بعد الركوع  

ا كان أو أو السجود أو االعتدال بعد السجود أو التشهد األخير أو السالم بطلت صالته عامد  
ركوع أو ا من التكبير غير تكبيرة اإلحرام أو التسبيح أو التسبيح أو الومن ترك شيئ   ،اساهي  

السجود أو قول سمع هللا لمن حمده أو قول ربنا ولك الحمد أو رب اغفر لي أو التشهد األول 
ومن  ،ا بطلت صالتهفي التشهد األخير عامد   -صلى هللا عليه وسلم-أو الصالة على النبي 

 ا أتى بسجدتي السهو وهللا أعلم.ا منه ساهي  ترك شيئ  
سلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الحمد هلل رب العالمين وصلى هللا و 

 اوسنن وواجبات   اا كما أن لها أركانألن للصالة شروط   ؛أجمعين، تقدم ما يتعلق بشروط الصالة
فمما يطلب فعله للصالة  ،ا محرمات ومكروهات مما يطلب تركهوفيها أيض   ،هذا مما يطلب لها

وبعضهم  ،ماهيتها تفعل قبلها وهي تسعة عند أهل العلم الشروط التي تتقدمها وهي خارجة عن
 ،يذكرها ستة فيترك الثالثة األول ألنها بينة واضحة ال تحتاج إلى تنبيه اإلسالم والعقل والتمييز

وتمام التسعة بعد اإلسالم والعقل  ،وبعضهم يذكرها لتكون تسعة ،هذه يطويها كثير من المصنفين
استقبال  ،ا ستر العورةوأيض   ،الحدث والخبث في البدن الثوب البقعةوالتمييز طهارة الطهارة من 

 األخير. ها فيبقي اثنان والنية يجعلون ،دخول الوقت ،القبلة
 طالب: ..............
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 5 الشيخ عبد الكريم اخلضريمعالي 

 نعم كيف؟
 طالب: ..............

الطهارة المشترطة المقصود بها رفع  ،اجتناب النجاسة ألنهم يدخلون اجتناب النجاسة مع الطهارة
 ،على كل حال هذه شروط الصالة ،اجتناب النجاسة هو الذي ا زوال الخبثالحدث وأيض  

ألن بعض  ؟أركانها أربعة عشر على خالف في بعضها هل هو ركن أو واجب أو مستحبو 
 ،بعض األفعال ركن عند بعض العلماء وواجب عند بعضهم وسنة عند بعضهمأو األركان 
منهم من يقول  ،الخالف فيها وصل إلى هذا الحد-عليه الصالة والسالم-على النبي كالصالة 

 ،ومنهم من يقول مستحب ال يلزم لتركه سجود السهو ،اا أو عمد  ركن تبطل الصالة بتركه سهو  
بعض األفعال تقدمت في  ،بعضه تقدمو  ،يأتي عند التفصيل بعضهو وبين ذلك القول بأنه واجب 

على كل حال هناك األركان التي تبطل  ؟صفة الصالة وهل هو ركن أو واجب أو مستحب
 ،أو تبطل الركعة بترك شيء منها وهي التي صّدر المؤلف هذا الباب بها االصالة بتركه

قراءة  :والثالث ،تكبيرة اإلحرام :والثاني ،القيام مع القدرة :األول ،األركان وهي أربعة عشرف
أربعة عشر يعدون االعتدال طمأنينة  اوعلى كونه ،الرفع منه :الخامس ،الركوع :والرابع ،الفاتحة

 ،والجلوس له ،ثم بعد ذلك التشهد األخير ،والجلسة بين السجدتين ،والرفع منه ،ثم السجود ،فيه
عليه -على ما جاء في صفة صالته و  ،وترتيب األركان على ما جاء في الحديث ،والسالم

 ذكر منها كم؟  ،ثم ذكر الواجبات -الصالة والسالم
 طالب: ..............

 نعم التكبيرات غير تكبيرة اإلحرام.
 طالب: ..............

 نعم والتسبيح في الركوع والسجود.
 طالب: ..............

 للمأموم.نعم قول سمع هللا لمن حمده بالنسبة لإلمام والمنفرد وربنا ولك الحمد بالنسبة 
 طالب: ..............

 ورب اغفر لي بين السجدتين.
 طالب: ..............

 جلوس له.والتشهد األول وال
 طالب: ..............

ف في ذلك يعني هل هي على الخال -عليه الصالة والسالم-على الخالف والصالة على النبي 
والفرق بين  أركان،لجلوس له هذه التشهد األخير وا ،في المذهب هما روايتان ركن أو واجب؟

من شك في الركن  ،ا أو شك فيهالواجبات واألركان أن األركان ال تسقط ألبتة من ترك ركن  
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ن كان غير تكبيرة اإلحرام فإن كان عمد   ا هذا فكتركه فإن كان تكبيرة اإلحرام لم تنعقد صالته وا 
ن كان سهو   ،مفروغ منه أن الصالة باطلة ن  ،ا أتى بهوا  كان بعد السالم أتى بركعة كاملة ما لم وا 

ذا تركها سهو  وأما بالنسبة للواجبات فمن تركها عامد   ،يطل الفصل ا جبرها ا تبطل صالته وا 
ا عامد   ،اا أو ساهي  باب ما يبطل الصالة إذا ت رك عامد   -رحمه هللا -وهنا يقول ،بسجود السهو

ا عندنا عامد   ،اا أو سهو  أو كان الترك عمد   ،اا كان المتروك أو سهو  عمد   ،اكان التارك أو ساهي  
ومن ترك  -رحمه هللا تعالى -ا يقولا وبعضها عامد  ا في بعض النسخ عمد  كان التارك أو ساهي  

تكبيرة اإلحرام لم تنعقد صالته ألنها ركن عند الجمهور وهي شرط عند الحنفية على ما تقدم بيانه 
 في صفة الصالة.

 طالب: ..............

 كيف؟
 طالب: ..............

 تكبيرة اإلحرام هللا أكبر وال تتأدى إال بها.
 طالب: ..............

ومن ترك  :قال ،كل هذا تقدم ، رفع اليدين تقدم ذكره ومواطنه وحكمههذا من السنن التي تأتي
المأموم قد تقدم  تكبيرة اإلحرام أو قراءة الفاتحة بالنسبة لإلمام والمنفرد ألنها ركن في حقهما بينما

أو  ،الحكم تقدم في ذلك وهو إمام أو منفرد ،ا أو في الجهرية دون السريةالكالم فيه إما مطلق  
ثم االعتدال  ،ألنه ركن أو ترك االعتدال بعد الركوع يعني الرفع منه ؛الركوع يعني لو ترك الركوع

إذا »عليه حديث المسيء ألنه قال  ا ركن من أركان الصالة دلّ طمأنينة في جميع األركان أيض  
والفاتحة هي المتيسرة لدى  «قمت إلى الصالة فكبر ثم اقرأ بفاتحة الكتاب وفي رواية بما تيسر

ثم اركع حتى » «ال صالة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب»عموم المسلمين يفسرها حديث عبادة 
قال  ،صالة أو في حديث المسيء إلى آخر الحديث في «اا ثم ارفع حتى تطمئن قائم  تطمئن راكع  

االعتدال بعد الركوع  ،يعني لو ترك الركوع أو االعتدال بعد الركوع ،وهو إمام أو منفرد أو الركوع
وبعض الناس يكتفي بمجرد ما يفصل الركوع عن السجود لكن االعتدال  ،ركن وله ذكره

ود ركن من أركان الصالة السج :أو السجود ،والطمأنينة ال بد منهما وهما من أركان الصالة
ا كان أو باإلجماع فلو ترك السجود بالكلية أو ترك سجدة واحدة من صالته بطلت صالته عمد  

ا لماذا؟ ألن السهو الذي هو بمعنى النسيان وكذلك الجهل ألن حكمه حكم النسيان على ما سهو  
ا صالته ات ساهي  يعني لو سجد ثالث سجد ،يقرر أهل العلم ينزّ ل الموجود منزلة المعدوم

 ،صحيحة لكن لو سجد سجدة واحدة صالته غير صحيحة ال بد أن يأتي بالسجدة الثانية
ولها ذكرها  ،أو السجود أو االعتدال بعد السجود كذلك ال بد من الفصل بين السجدتين بجلسة 

ألنه ليس بركن  ؛ما ذكر التشهد األول ،أو التشهد األخير ،رب اغفر لي المعروف وهو الدعاء
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 7 الشيخ عبد الكريم اخلضريمعالي 

ا لما تركه لم يرجع إليه جبره بسجود السهو ولو كان ركن   -عليه الصالة والسالم-بدليل أن النبي 
أو التشهد األخير لم يذكر المؤلف  ،ا لما لزم سجود السهوولو كان مستحب   ،لوجب الرجوع إليه

ن كان المعروف والمشهور ف -عليه الصالة والسالم-الصالة على النبي  ي المذهب أنها ركن وا 
أو التشهد األخير وكذلك الجلوس له ركن  ،من أركان الصالة ومشى على الرواية التي اختارها

ا ال يكفي ال بد من الجلوس ا أو تشهد ساجد  تشهد راكع  ا يعني لو تشهد قائم   ،من أركان الصالة
لكن  ،بتسليمة واحدة أو السالم يعني أو ترك السالم والمقصود جنسه الذي يتأدى ،لهذا التشهد

م فقط من غير أن يلتفت قال السالم عليكم هل المراد بالسالم لفظه أو االلتفات يعني لو سلّ 
 مع نية الخروج من الصالة. ؟ورحمة هللا وال التفت يكفي أو ال بد أن يلتفت

 طالب: ..............

ا فاألركان ال كان أو ساهي  ا أو السالم بطلت صالته عامد   ،نعم، ألن المقصود بالسالم لفظه
من عجز عن ركن فإنه  ،ا وال تسقط بحال من األحوال إال مع العجزا أو سهو  يعفى عنها عمد  

 ژ ھ ہ ہ ہ ژاتقى هللا ما استطاع   ٢٨٦البقرة:  ژ ۈٴۇ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ژيسقط عنه 

 ؛هذا الذي اتقى هللا ما استطاع ما عجز عنه يسقط عنه أما مع القدرة فإنه ال يسقط  ١٦التغابن: 
الركوع مع  ،قراءة الفاتحة مع القدرة لماذا لم يقولوا: ،ولذا يقول أهل العلم أولها القيام مع القدرة

 إنما يقولون القيام مع القدرة؟ ،السجود مع القدرة ،القدرة
 طالب: ..............

 كيف؟
 طالب: ..............

صل »وتلزمه القراءة يعني أهل العلم يقولون القيام مع القدرة يعني في حديث عمران بن حصين 
لماذا؟ ألن ما ذكره مشترك بين الفرض  وما ذكر هنا القيام أصال   «اقائما فإن لم تستطع فقاعد  

ى النصف من أجر صالة صح من قعود عل، والنفل يوما تركه من القيام خاص بالفريضة ،والنفل
 القائم.

 طالب: ..............

ا ظانًّا أن الفريضة مثل النافلة قال أنا يكفيني نصف األجر ال ال، ألنه ال بد لو قرأ الفاتحة جالس  
قالوا القيام مع القدرة وما قالوا القراءة مع  ،صالته باطلة ؟باطلة أووجلس في الفريضة تصح 

ولم  «ا فإن لم تستطعصل قائم  »ألن فيه النص  ؛السجود مع القدرة ،الركوع مع القدرة ،القدرة
القدرة في  ،ي َنص على القدرة مع أن حكمها معروف ومقرر معلوم بالضرورة من دين اإلسالم

 «ا فإن لم تستطعصل قائم  »جميع األركان وفي جميع الشروط لكن لما نص عليها في الحديث 
ن كانت مقررة شرع  ذكروا القدرة مع  القيام ولم يذكر  ا ومقررة في كتب أهل العلم وها مع القراءة وا 
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يعني الذي ال يستطيع القراءة يعدل عنها إلى  ،لكن ما يذكرونها في األركان في هذا الموضع
ال والذي ال يستطيع أن يقرأ وال يذكر الذي  ،البدل والتسبيح والتحميد والتكبير على ما تقدم

يعني القدرة مشترطة في جميع األركان وال  ،أمر معروف لركنايستطيع ذلك يسقط عنه هذا 
ال و  ، الذي ال يستطيع شيئاينص عليها أهل العلم باعتبار أنها أمر معلوم بالضرورة لكل أحد

الناس يتفاوتون في تحقيق هذا الركن الذي هو القيام  ،عفى عنهيفعله يسقط عنه وي  يستطيع أن 
فمن الناس من يحمل على نفسه من المشقة  ،كوع ومثله السجودومثله الركن الثاني الذي هو الر 

ومنهم  ،تبطل معه صالته ومنهم من يتساهل تساهال   ،الشديدة ليحقق هذا الركن أو هذه األركان
تجد بعض الناس يتحامل على نفسه وقد يسقط وهو قائم  ،من يتوسط في ذلك والوسط هو الخير

بعض  ،ومع ذلك يتجشم القيام وهذا مرده إلى حرص اإلنسان على براءة ذمته أو عدم الحرص
وعلى كل حال  ،الناس يجلس من دون مبرر مر بنا في دروس مضت نماذج من المتساهلين

ه توفي قبل -رحمة هللا علي -المشايخ دأحوذكرنا قصة  ،هذه األمور مرتبطة بالديانة متانة ورقة
وصوته ال  ا كامال  وفي صالة التهجد واإلمام يقرأ في التسليمة جزء   ،عمره يناهز المائة ،ربع قرن 

ألن بعض الناس إذا سمع األصوات الندية تشجع ونشط لكن بعض  ا؛يشجع صوت عادي
هذا الشيخ الكبير الذي ناهز  ،لتفت إلى مثل هذا تشجع لكن بعض القلوب الحية ال تاألصوات ال
 ،في صالة التهجد في التسليمة األخيرة واإلمام يقرأ في كل تسليمة جزء من القرآن ،المائة بيقين

والعادة جرت  ،في الركعة الثانية من التسليمة األخيرة سمع من يؤذن األذان األول لصالة الصبح
فخشي اإلمام أن يكون  ،من صالة التهجدأن هذا المسجد انتهى  هذا بأنه إذا سمع األذان فمعنى

فلما سّلم  ،فال يتمكنون من السحور فخفف الركعة الثانية من التسليمة األخيرةقد ضيق عليهم 
لما جاء وقت  -رحمه هللا -يقول بعبارته !يا فالن تحرمنا ،أقبل عليه هذا الشيخ الكبير يلومه

ن وا على الت دوا وم رّ  اآلن يعني لو نصلي الظهر خلف من يؤديها  ،خفيفاللزوم تخفف؟! الناس ع وّ 
نَّا على هذا وهللا المستعان ؛ا خمس دقائق كافيةفي عشر دقائق ضقنا ذرع   لكن حقيقة  ،ألننا م رّ 
تجد الشاب في الثالثين في  ،هو القلب وليست األركان -جل وعال -األمر الذي يتعامل مع هللا

احدة من القرآن يجلس حتى إذا قرب الركوع قام هذا رأيناه الذي ي قرأ فيها صفحة و  التراويح صالة
ا في صالة وبعضهم ينتظر في بيته حتى يقرب من الركوع يفعل هذا أيض   ،عن التهجد فضال  

وليس مرد ذلك إلى قّوة البدن  ،ا ومع ذلك ال يحتملهاالصالة النادرة التي تحصل نادر   ،الكسوف
فهذا الشيخ الذي  -جل وعال -المرّد والمعّول على القلب فهو الذي يتعامل مع الرب ،وضعفه

ا إذا أطيلت القراءة وأطيل الركوع ناهز المائة هذا صنيعه ونرى أنفسنا ونرى الشباب يضيقون ذرع  
وهللا  ؟والسجود ويسأل من يسأل ويسأل بجد عن آية الدين هل يجوز قسمها في ركعتين

 المستعان.
 ب: ..............طال
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الذين يأتون من المشرق وينتسبون إلى مذهب أبي حنيفة تجد فصلهم بين الركوع  هؤالءإيه 
ينسبون هذا ألبي حنيفة والمعروف عنهم في  ،والسجود أو بين السجدتين هو مجرد حركة سريعة

ال  -رحمه هللا -أن أبا حنيفة ذلك وال يعني ،المذهب أن الطمأنينة ليست بركن من أركان الصالة
يعني تجدهم  ،لكن ال شك أن المذاهب لها أثر في عامة الناس ،يفصل بين الركوع والسجود

وتجدهم يتساهلون في أمور  ،ا لما اشتهر عندنا من مذهبأمور نتساهل فيها تبع  يشددون في 
ي األمير لذا ذكرنا المناظرة التي حصلت بين يد ؛فالمذاهب لها أثر على عامة الناس ،نتشدد فيها

كان  األن محمود ؛محمود بن سبكتكين حينما جاء شيخ من شيوخ الشافعية ولعله القّفال كما قالوا
وهي  ،على مذهب أبي حنيفة فأراد القّفال أن يصرفه إلى مذهب الشافعي إن صحت القصة

ه جاء القّفال بصالة يعني من خالل تتبع جميع ما تساهل في ،مشهورة متداولة بين أهل العلم
غير مدبوغ وفيه من  اأحضر جلدو  فقام أوال   ،الحنفية على حد زعمه فصلى صالة على ضوئها

وهو جلد ميتة فجعل الشعر مما يلي جسده والخارج فيه الرطوبات وقطع اللحم  ،قطع اللحم ما فيه
جاء ، اوالنبيذ حلو اجتمعت عليه الحشرات أيض   ،وقبل ذلك توضأ بنبيذ ،فاجتمعت عليه الحشرات

ا وجعل الشعر مما يليه والرطوبات من خارج واجتمعت الحشرات أيض   -جلد الميتة -بهذا الجلد
 ۈئ ۆئ ژ   ثم وقف مستقبل القبلة فكبر بغير العربية فلما كبر قال دوسبز يعني  ،وزادت

ألن هذا ما تيسر وتجوز القراءة بغير العربية   ٦٤الرحمن:  ژ ۈئ ۆئ ژترجمة   ٦٤الرحمن:  ژ
فلما فرغ من التشهد أحدث هل يمكن أن يقول أبو حنيفة بمثل هذه  ،فنقر ركعتين بهذه الطريقة

ولو أراد حنفي أن يصلي صالة منّفرة  ،الصالة؟! لكن مع الوقت اجتمعت جميع هذه المساوئ 
 ؛ألمكنه أن يفعل ذلك ولو في غير الصالة مما ينسب لإلمام الشافعي أو ما ينسب لإلمام أحمد

الذي يتتبع  ،وهذا مثل تتبع الرخص ،ألن الذي يريد أن يتتبع السقطات من مجموع الروايات يجد
يمكن أن مثل هذه الصالة و  ،دينتيسير على حد زعمه يمكن أن يخرج من الا الالرخص طالب  

 ،ده فيما يظهره للناس التيسير على الناسن الدين بالكلية وهو ال يشعر وقصم   َمن تعمَّدها يخرج
هل يمكن أن يتعامل مع هللا جل وعال بهذه الطريقة؟! يعني ما من مسألة إال وفيها خالف فإذا ف

 أخذ بالقول األسهل خرج من الدين انتهى.
 طالب: ..............

ثناء االنتقال ال يقرأ ا ألنها ركن القيام حتى البسملة ما تقال في أإيه ال، ال بد أن يستتم قائم  
 ا.البسملة حتى يستتم قائم  

 طالب: ..............
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ألنها من أركان القيام فال يجوز أن يكبر  ؛نعم يعني تكبيرة اإلحرام ال بد أن تتم حال القيام
ألنها من أركان القيام فإن أمكن أن يكبر تكبيرتين أوالهما لإلحرام والثانية  ؛لإلحرام أثناء الركوع

 بناء على قاعدة التداخل. حرام كفىلالنتقال هذا هو األصل لكن إن اكتفى بتكبيرة اإل
 طالب: ..............

 إيش؟
 طالب: ..............

خل مشك أنه بالنسبة للفريضة سقط ال  االعتماد على العصا أو على السارية بحيث إذا أزيلت
و لطول قيام تعب ال مانع إن شاء احتاج إليه لمرض أ األنه ليس بقائم هذا معتمد لكن إذ ؛بها
 هللا.

 طالب: ..............

إذا كان ال  ؟ال، ما يضر إذا كان ال يقدر هذا اتقى هللا ما استطاع لكن هل يلزمه أن يتخذ عصا
 يستطيع القيام إال بها؟

 .............. طالب:

 هذا يقدر بالعصا.
 طالب: ..............

صالة الليل لطولها يعني  ،لكن هذا في النافلة ،يعتمدون على العصي من طول القيامالصحابة 
إذا قلنا إنه من باب ما ال يتم الواجب إال به أوجبنا عليه أن يتخذ عصا إذا لم تكن قيمته تشق 

 عليه كماء الوضوء.
 ..............طالب: 

 الذي يقول بأنه يلزمه ما لم تشق عليه قيمته يكون من االستطاعة. ،ال، من االستطاعة
 طالب: ..............

 عصا انتهى اإلشكال لكن استطاع أن يقوم. ليس هناكال، هو إذا افترضنا أن 
 طالب: ..............

ورفع إحدى الرجلين  لنسبة للصفأما با ،هإذا احتاج إلى ذلك فالترويح ال شيء فيه إذا احتاج إلي
ويؤخر األخرى واحدة مع الناس  من الناس يقدم رجال انرى كثير  ،كما يفعله كثير من الناس

 أو يرفع إحدى رجليه ويقف على أصابعها هذا مكروه ال بد من المصاّفة. ،مةدوالثانية متق
 طالب: ..............

يعني كما قالوا في صالة الخوف يفعل األحفظ  ،ق بهيفعل األقل مخالفة مع مالحظة األرف
ذا كان و  ،يقومفإنه للصالة واألبلغ في الحراسة فمثل هذا إذا كان يتمكن من أركان أكثر لو قام  ا 
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إذا كان  ،حتى يعجزيقوم يقوم أن يستطيع  ،يجلسفإنه يتمكن من األركان أكثر إذا جلس 
 ا يلزمه.يستطيع تكبيرة اإلحرام قائم  

 ثم يجلسطالب: 

 -هذا بالنسبة لهذه األركان التي نص عليها المؤلف ،ثم يجلس إذا كان ال يستطيع المواصلة
 ،ا من التكبير غير تكبيرة اإلحرامومن ترك شيئ   ،ثم بعد ذلك انتقل إلى الواجبات -رحمه هللا

تقال واجبة عند تكبيرات االن ،هذه واجبات ،تكبيرة الرفع منه ،تكبيرة السجود ،تكبيرة الركوع
ولذلك رتب  ؛والمؤلف مشى على المذهب في كونها واجبة ،الحنابلة وسنة عند جمهور أهل العلم

ن ترك شيئ   ،ا بطلت صالتهعمد   هاإن ترك :قال ،الحكم في األخير ا أتى بسجدتي ساهي   اا منهوا 
تكبيرات االنتقال  ،اإلحراما من التكبير يعني تكبيرات االنتقال غير تكبيرة ومن ترك شيئ   ،السهو

لكن التكبيرات الزوائد بالنسبة لصالة العيد وصالة االستسقاء هل حكمها حكم  ،في المذهب واجبة
 ؟قدر زائد على الصالة ال تجبر بسجود سهو ،تكبيرات االنتقال فيقال بوجوبها أو هي سنن

 طالب: ..............

 واجبة؟  أوسنن؟ سنن 
 طالب: ..............

 نعم القول األكثر قول عامة أهل العلم أنها سنن وليست بواجبات وال تجبر بسجود.
 طالب: ..............

عليه الصالة -النبي  ألن ؛الذي يظهر أنها واجبات ،ب عليهاواظ -عليه الصالة والسالم-النبي 
حدة دون وما حفظ عنه وال صالة وا "صلوا كما رأيتموني أصلي»ب عليها وقال واظ -والسالم
كذلك  ،ا من التكبير دون تكبيرة اإلحرام أو التسبيح في الركوع أو السجودمن ترك شيئ   ،تكبير

 ،على المذهبهذا  «اجعلوها في ركوعكم اجعلوها في سجودكم»التسبيح واجب لألمر به 
قول سمع هللا لمن حمده  ،أنها مثل تكبيرات االنتقال سنن وليست بواجبةعلى ا والجمهور أيض  

بالنسبة لإلمام نصيبه سمع هللا لمن حمده وكذلك  ،وقول ربنا لك الحمد ،بالنسبة لإلمام والمنفرد
وأما قول ربنا لك الحمد بالنسبة للمأموم واجبة بال إشكال وبالنسبة لإلمام والمنفرد الذي  ،المنفرد

ربنا ولك الحمد يقولها كل مصل لكن  ،نهقال سمع هللا لمن حمده يقولها كل مصلّ  هذا مفروغ م
 -رحمه هللا تعالى -يقول ؟على سبيل الوجوب أو يكتفى قول سمع هللا لمن حمده مثل التكبيرة

ا من التكبير غير تكبيرة اإلحرام أو التسبيح في الركوع والسجود أو قول سمع هللا ومن ترك شيئ  "
م في صفة الصالة أن اإلمام والمنفرد يقوالن عرفنا فيما تقد "لمن حمده أو قول ربنا لك الحمد

فإذا قال في الحديث سمع هللا لمن حمده  ،سمع هللا لمن حمده والمأموم يقول ربنا ولك الحمد
فإذا قال فقولوا مقتضى  ،فالمأموم ال يقول سمع هللا لمن حمده ،فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد

ألنها من نصيب المأموم فإذا قال فقولوا  ؛نا ولك الحمدالمقابلة وقول الحنفية أن اإلمام ال يقول رب
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ح أن كل مصلّ  يقول وتقدم الخالف في ذلك لكن المرجّ  ،ومثله إذا قال وال الضالين فقولوا آمين
 ؛إذا قال سمع هللا لمن حمده فقولوا -عليه الصالة والسالم-ربنا ولك الحمد وال ينفي ذلك قوله 

والمأموم ال يقول سمع  ،وقد ثبت أنه كان يقولها -يه الصالة والسالمعل-ألن اإلمام يقتدي بالنبي 
صلّ  لماذا؟ ألنه في كل م ،هللا لمن حمده كما تقول الشافعية وأن الجملتين لكل مصلّ  يقولها

ما قال قولوا سمع هللا لمن حمده قال فقولوا  ،إذا قال سمع هللا لمن حمده ،قال فقولواالحديث إذا 
ألنه إن قال سمع هللا  ؛فدل على أن المأموم ال يقولها ،أو اللهم ربنا ولك الحمد ،دربنا ولك الحم

يلزم عليه أن  ،لمن حمده ثم قال ربنا ولك الحمد لم يتحقق التعقيب الذي يقتضيه العطف بالفاء
إذا قال اإلمام  ،يتأخر وعطف جملة المأموم على جملة اإلمام بالفاء يقتضي أنه ال واسطة بينهما

لكن قول اإلمام سمع هللا  ،إذا قال سمع هللا لمن حمده قلنا ربنا ولك الحمد ،كّبر كّبرناإذا  ،نقول
لمن حمده وكذلك المنفرد ثم بعد ذلك على القول المرجح وهو قول األكثر أنهم كلهم يقولون ربنا 

كما  ،ي مقابل تكبيرات االنتقالولك الحمد الواجب في حق اإلمام والمنفرد سمع هللا لمن حمده ف
وهنا قال أو قول ربنا لك الحمد هل يقصد  ،أن الواجب على المأموم أن يقول ربنا ولك الحمد

وأما  ،بذلك الجميع أو يقصد أن الواجب هذا بالنسبة للمأموم الذي ال يقول سمع هللا لمن حمده
يعني يلزم اإلمام  ،أنه يلزمه من يقول سمع هللا لمن حمده فيكفيه عن قوله ربنا ولك الحمد

ألنه ما فرق بين إمام  ؛والمنفرد أن يقولوا سمع هللا لمن حمده ربنا ولك الحمد هذا مقتضى كالمه
ومأموم لكن نصيب اإلمام سمع هللا لمن حمده هل يعفيه عما بقي من األذكار ألنه ورد أذكار 

لى آخره هذا ال يلزم ال إمام وال مأموم وال ا فيه.. إا مبارك  ا طيب  ا كثير  غير ربنا ولك الحمد حمد  
لكن هل قول ربنا ولك الحمد بالنسبة لإلمام والمنفرد ملحقة بسمع هللا لمن حمده فتكون  ،منفرد

ألن األمر بها متجه  ؛من قبيل الواجبات أو ملحقة باألذكار الالحقة فتكون من قبيل المستحبات
 .. يقولها ننتبه لمثل هذا األمر بها إذا قال فقولوا -عليه الصالة والسالم-وكونه  ،إلى المأموم

إشكال أنها من الواجبات لكن بالنسبة لإلمام لم يتجه األمر له بقول ربنا ولك  البالنسبة للمأموم 
ا أن تلحق باألذكار ومجال أيض   ،الحمد فهذا فيه مجال ألن تلحق من واجبه سمع هللا لمن حمده

وأنه جاء بما يقابل التكبيرات وما يقابل ربنا ولك الحمد  ،ات عليهالالحقة فال تكون من الواجب
فيكون قول اإلمام ربنا ولك الحمد من قبيل المستحب ال من قبيل الواجب  ،بالنسبة للمأموم
طالق كالمه  يدل على أن الكل يقول ربنا ولك الحمد على سبيل الوجوب. وا 

 طالب: ..............

إذا سجد إذا  ،إذا ركع فاركعوا ،كل الجمل معطوفة بالفاء إذا كبر فكبروا ،ال.. فقولوا هذا ثابت
 فعل فافعلوا كلها معطوفة بالفاء.

 طالب: ..............



 

 

 

 

 

1

3  
13 

 13 الشيخ عبد الكريم اخلضريمعالي 

قبلها لكن العطف بالفاء ال يجعل هناك  ال لو قال ثم قولوا قلنا فيه تراخي ويمكن أن نقول جمال
 فرصة لقول جملة أخرى.

 طالب: ..............

شك أنه بالنسبة لالنتقال انتقل بقوله سمع هللا لمن حمده فهي المقابلة لتكبيرات االنتقال وهي ال 
يبقى أن ربنا ولك الحمد بالنسبة  ،المقابلة لقول اإلمام المأموم ربنا ولك الحمد وهذا ال إشكال فيه

ضمن األذكار لإلمام والمنفرد هل هي ملحقة بقوله سمع هللا لمن حمده فتكون واجبة أو هي من 
المؤلف و  ؟ ال شك أن االحتمال قائم،الالحقة لقوله سمع هللا لمن حمده فتكون من المستحبات

وال شك  ،كالمه يفيد أنها واجبة على الجميع يعني لإلمام والمأموم والمنفرد رحمه هللا تعالى كأن
ل اإلمام ربنا ولك بمعنى أنه لو لم يق ،مثل هذا يكون من باب االحتياط ال من باب اإللزامأن 

أو قول ربنا  ،هذا هو األثر المترتب على هذا االحتمال ؟الحمد هل يلزم بسجود سهو أو ال يلزم
 ا مرتين رب اغفر لي الواجب واحدة.لك الحمد أو رب اغفر لي رب اغفر لي هو كرر هن

 طالب: ..............

 قال؟ ماذاإيه لكن عندنا رب اغفر لي رب اغفر لي المغني 
 الب: ..............ط

 مكررة أما الواجب يتأدى بواحدة.
 طالب: ..............

 معروف الطبعة الثانية.
الشيخ أشار في المتن الشيخ عبد هللا أشار في الحاشية أن في المتن رب اغفر لي طالب: 
 مكررة..

لكن إذا نظرنا إليها من حيث  ،إيه هذا الذي عندنا الطبعة األولى رب اغفر لي رب اغفر لي
الوجوب وعدمه كم الواجب واحدة مثل التسبيح في الركوع والسجود مرة واحدة أو رب اغفر لي 

ن تركها ساهي  فإذا تركها عامد   ،رب اغفر لي مرة واحدة واجبة ا لزمه سجود ا بطلت صالته وا 
ن سهو   أو التشهد األول والجلوس له كالهما من الواجبات فإذا ترك ،السهو بر بسجود السهو وا  ا ج 

ذا إذا ذكر الجلوس والتشهد قبل أن يستتم قائم   ،ا بطلت الصالةترك عمد   ذا  ،ا لزمه أن يجلسوا  وا 
ره الرجوع ذا شرع في القراءة يقول أهل العلم َحر م الرجوع ،استتم قائما ك   ،بعضهم يطرد هذا ،وا 

ثالثة في صالة الصبح أو في لأنه لو قام  بمعنى ،ط بين األموروهذا ال شك أنه من باب االختال
وعند  ،التراويح أو في غيرها يقول إذا شرع في القراءة يحرم عليه الرجوع أقول يجب عليه الرجوع

ن أصر على ذلك  ،أهل العلم أن من قام إلى ثالثة في التراويح فكثالثة في فجر يلزمه الرجوع وا 
سمع مثل هذه التفصيالت وصلينا خلف إمام بعضهم ي ،بطلت صالته يعني فرق بين هذا وهذا

من العلماء الكبار يعني لما ذكر هذا التفصيل الشيخ حفظه هللا قام عن التشهد األول واستتم 
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ن  :فقال ،ا ثم رجع فلما سلم جاء بالتفصيل الذي ذكرناه آنفاقائم   إن لم يستتم قائما لزمه الرجوع وا 
هذا عن قصد أو  وهو الذي فعلناه ما أدري هل فعل لرجوعا ولم يشرع في القراءة كره ااستتم قائم  

أنه الموقف اقتضى أنه يجلس يعني من غير روّية ثم جلس وارتكب هذا المكروه فنّبه عليه فلعله 
 هذا السبب.

 طالب: ..............

المأموم يلزمه الرجوع ولو شرع في القراءة يلزمه الرجوع كمن قام  ،ال ال ال، المأموم تابع إلمامه
 ليكون رفعه من الركوع والسجود بعد إمامه.  من السجود أو من الركوع قبل إمامه يلزمه أن يرجع

 طالب: ..............

ة أو صالته باطلفإذا زاد اإلمام ركعة فتابعه من علم بالزيادة  ،إيه ال ال، تبطل صالته إذا علم
هنا مشى على الرواية التي فيها أن  -عليه الصالة والسالم-التشهد األول أو الصالة على النبي 

وأما على  ،من الواجبات وليست من األركان -عليه الصالة والسالم-الصالة على النبي 
األكثر على أنها مستحبة و المشهور من المذهب أنها ركن وهو قول عند الشافعية والجمهور 

عّلم الصحابة التشهد  -عليه الصالة والسالم-ألن النبي  ؛ت بواجبة فال يلزم بتركها شيءوليس
عرفنا كيف نسلم  ،إنما أجابهم عما سألوه -عليه الصالة والسالم-ولم يعلمهم الصالة على النبي 

جوابا لسؤالهم وأعدل األقوال والقول المتوسط أنها  «قولوا»فأرشدهم قال  ؟عليك فكيف نصلي
، ا بطلت صالتهفي التشهد األخير عامد   -صلى هللا عليه وسلم-أو الصالة على النبي  ،جبةوا

ذا تركعمد   هذه القاعدة في الواجب أنه إذا ترك ب رسهو   ا تبطل الصالة وا  فهي  ،بسجود سهو ا ج 
ذا  ،ا وال تجبر بل ال بد من اإلتيان بهاا وال سهو  تفارق األركان بأن األركان ال تسقط ال عمد   وا 

وأما بالنسبة  ،جاء بها يسجد للسهو لجبر الخلل الذي وقع في صالته من زيادة أو نقص
ذا تركها ساهي  للواجبات فإنها ال تسقط مع الذكر وتبطل الصالة بتركها عمد   ا فإنه ا أو ناسي  ا وا 

ا ساهي  ا منه يعني من الواجبات أو من األمر الواجب قال ومن ترك شيئ   ،يجبرها بسجود السهو
أتى بسجدتي السهو وهل يكون السجود قبل السالم أو بعده على ما سيأتي في الدرس الالحق إن 

 شاء هللا تعالى.
 وهللا أعلم وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

... 
 ل الخرقي.نعم هذه من المسائل التي يخالف فيها أبو بكر عبد العزيز غالم الخال

 طالب: ..............

 إيه اقرأ اقرأ سم.
صلى -قال رحمه هللا تعالى المسألة السابعة عشرة قال الخرقي ومن ترك الصالة على النبي 

ا ا بطلت صالته ألنه ال يمتنع أن يكون الشيء واجب  في التشهد األخير عامد   -هللا عليه وسلم
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بعرفة والتسمية على الذبيحة والطهارة وعن  ويسقط بالسهو كاإلمساك في الصوم والوقوف
وعن أحمد روايتان غير ما ذكر الخرقي أصحهما أن الصالة على  ..أحمد روايتان غير ما ذكر

ركن ال يسقط  -صلى هللا عليه وسلم-أن الصالة على النبي  ..-صلى هللا عليه وسلم-النبي 
حفص العكبري وبه قال الشافعي لما  ال وأبوبالسهو اختارها الوالد السعيد وشيخه وابن شاق  

ال صالة لمن »قال  -صلى هللا عليه وسلم-روى النّجاد بإسناده عن سهل بن سعد أن النبي 
والرواية األخرى أنها سنة اختارها أبو بكر وبها قال أبو حنيفة ومالك  «لم يصلّ  على محمد

صلى هللا عليه -النبي  وداود ووجهها أنه جلوس موضوع للتشهد فال يجب فيه الصالة على
 كالجلوس.. -وسلم

 ألنها قدر زائد على التشهد ألنها قدر زائد على التشهد.
كالجلوس عقيب الركعتين من الصالة  -صلى هللا عليه وسلم-فال يجب فيه الصالة على النبي 

 الرباعية وهللا أعلم.
في هذا الموضع فرد من أفراد المأمور  -عليه الصالة والسالم-وال شك أن الصالة على النبي 

هي فرد من أفراد هذا المأمور   ٥٦األحزاب:  ژ ڇ ڇ ڇ چ چ ژبه في قوله جل وعال: 
لهذه اآلية سنة  امتثاال   -عليه الصالة والسالم-به وجمهور أهل العلم على أن الصالة على النبي 

قولوا اللهم صل على  :قال ،لما سئل عنها أجاب -عليه الصالة والسالم-لكن يبقى أن النبي 
محمد وهذا مما يزيد مجرد األمر في اآلية في هذا الموضع على وجه الخصوص يزيده قوة فال 

تركها النص ال ينهض إلى إبطال الصالة ب اأقل من أن تكون واجبة يعني القول بكونها ركن
 سنة امتثاال   -عليه الصالة والسالم-وكونها سنة عامة أهل العلم على أن الصالة على النبي 

لآلية لكن األمر بها في هذا الموضع مما يزيد هذا الموضع قوة عن سائر المواضع التي يصلى 
 فالقول الوسط أنها واجبة. -عليه الصالة والسالم-فيها على النبي 

 .طالب: .............

شهد األول وصلى على يعني أطال التشهد األول ثم انتهى من الت ،ال التشهد األول يعني لو قيلت
 التشهد األول. في لكنها ليست بواجبة ال إشكالالنبي.. 


